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L’ESGLÉSIA, UNA COMUNITAT DE FE, ESPERANÇA I CARITAT (i 2)

Continuem comentant la “Lumen Gentium”, la Constitució dogmàtica sobre 
l’Església. 

L’Església, és poble de Déu 
“Plagué a Déu –diu el Concili- de santificar i salvar tots els homes no pas 
d’un a un, sense cap lligam entre ells, ans de constituir-los en poble, que el 
reconegués en veritat i el servís en santedat” (n. 9).  Entrem a formar part 
d’aquest Poble de Déu no per naixement físic, sinó per la fe en Crist i el 
Baptisme i aquest poble participa de les tres funcions de Crist: Sacerdot, 
Profeta i Rei. “Tots els deixebles  de  Crist cal que s’ofereixin ells mateixos 
com a víctimes vivents, santes i agradables a Déu, que donin testimoniatge 
de Crist arreu del món i que, als qui la demanin, donin raó de l’esperança 
que ells tenen en la vida eterna” (n. 10). 

Constitució jeràrquica de l’Església
“Crist Senyor, a fi de péixer i de fer créixer constantment el Poble de Déu, 
establí en l’Església serveis diversos, encaminats al bé de tot el Cos. (...) 
Jesucrist volgué que els successors dels Apòstols, els Bisbes,  fossin pastors 
en la seva Església fins a la fi del món. I perquè el mateix Episcopat fos un i 
indivís, col·locà sant Pere damunt dels altres Apòstols. (...) (n. 18) 

El col·legi episcopal i el seu Cap
“Així  com,  per  determinació  del  Senyor,  sant  Pere  i  els  altres  apòstols 
constitueixen un únic  Col·legi  Apostòlic,  de manera paral·lela  el  Pontífex 
Romà, successor de Pere, i els bisbes, successors dels Apòstols, s’uneixen 
entre ells”. I el text afirma que la “col·legialitat episcopal” és expressió de la 
comunió de les Esglésies.  

Igualtat i mateixa dignitat per a tots els creients en l’Església
“Hi  ha  una  veritable  igualtat  entre  tots  quant  a  la  dignitat  i  actuació 
comunes a tots els fidels en allò que toca a l’edificació del Cos de Crist” (n. 
32).  I es subratlla la necessitat de la vida apostòlica dels laics: “L’apostolat 
dels  laics  és  participació  de  la  mateixa  missió  salvífica  de  l’Església, 
apostolat  al  qual  tots  són  destinats  pel  Senyor  mateix   per  mitjà  del 
baptisme i de la confirmació” (n. 33). 

Vocació universal a la santedat
“Tots  els  fidels  cristians,  de qualsevol  estat  o  condició,  són cridats  a la 
plenitud de la vida cristiana i  a la perfecció de la caritat,  santedat que, 
àdhuc en la societat terrenal, contribueix a una forma de vida més humana” 
(n. 40)



L’Església és pelegrina
L’Església és “pelegrina” (n. 48) i “ pel fet d’incloure pecadors en el seu si, 
és alhora santa i sempre necessitada de purificació” i cal “que es purifiqui i 
es renovi de dia en dia” (n. 8) 

Maria, figura de l’Església
Maria  és  figura  de  l’Església.  La  Verge  Maria  és  Mare  de  Déu,  “senyal 
d’esperança certa i de consol per al poble de Déu pelegrí” (n. 68).  

I fins aquí, la presentació de la “Lumen Gentium”. 
El mossèn

AGENDA

INTENCIONS DE MISSES: la missa del dijous, dia 14, es va dir per Pere 
Arumí i Raguer i Rosa Riera i Casanovas, difunts; dissabte, dia 16: per 
Carme  Serra  i  Muntal,  difunta;  diumenge,  dia  17:  pel  poble  de 
Viladrau; dijous, dia 21: per la intenció del qui ha fet l’almoina.

VIA CRUCIS: cada divendres de Quaresma, a les 19,15 hores, es fa el via 
crucis a la capella del Santíssim Sagrament. 

SOLEMNITAT DE SANT JOSEP, ESPÒS DE LA VERGE MARIA

Dimarts, dia 19 de març, solemnitat de sant Josep, hi haurà missa a les 
19,35 hores, a la capella del Santíssim Sagrament.

BENEDICCIÓ DE RAMS I MISSA DE LA PASSIÓ

Diumenge,  dia 24, a 2/4 d’1 del migdia,  a la plaça de l’església i a les 
escales del davant, commemorarem l’entrada de Jesús a Jerusalem amb la 
benedicció dels rams i  tot seguit, en processó, entrarem a l’església per 
celebrar  l’eucaristia.  Hauríem  de  tenir  present  que  aquests  dos  actes 
litúrgics formen una unitat i, per tant, caldria que, per poc que puguem, 
participéssim tant en la benedicció del rams com en la missa. 

INFORMACIONS

 FULL ESPECIAL DE SETMANA SANTA: Diumenge vinent, com cada any, el full 
parroquial serà doble i estarà dedicat a la Setmana Santa. Hi haurà els horaris de totes 
les celebracions litúrgiques de Setmana Santa i una breu explicació sobre el sentit de 
cadascun dels dies sants.  

DONATIUS: s’han  rebut aquests donatius:  50,00 euros per Càritas;  50,00 euros 
per la parròquia; 50,00 euros per misses a intenció del qui ha fet l’almoina; i 200,00 
euros per misses a intenció del qui ha fet l’almoina i per la parròquia. Moltíssimes 
gràcies. 



DIA DEL SEMINARI: DIA DEL SEMINARI: La col·lecta d’avui és pel Seminari. Cal que 
donem suport,  amb la nostra pregària,  i  amb l’aportació econòmica que bonament 
puguem, als futurs sacerdots i al Seminari.
L’Església  necessita  un nombre suficient  de sacerdots  per  atendre les parròquies  i 
necessita  que  aquests  sacerdots  siguin  sants.  Tinguem-ho  present  en  la  nostra 
pregària no solament avui sinó també sovint.  


